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Markku Räty toimii sähkövoimatekniikan 

lehtorina Pohjois-Karjalan Koulutuskun-

tayhtymässä, Pohjois-Karjalan ammat-

tiopistossa. Vuonna 2010 Markku työskenteli Electrician-lajin eksperttinä EuroSkills2010 kilpailuissa 

Lissabonissa. Seuraavat Taitaja-kilpailut järjestetään Joensuussa keväällä 2013 ja Markku toimii kil-

pailujen lajipäällikkönä. Haastattelija Juha Liiten toimi saman lajin eksperttinä EuroSkills2012-

kilpailuissa. Haastattelu tehtiin HAMK Skills Trainers’ Academyn toteuttaman eksperttikoulutuksen 

yhteydessä keväällä 2012. 

 

Miten ekspertin tehtävään valmentaudutaan?  

Koulutuspäivillä kannattaa ehdottomasti sitoutua olemaan mukana, niitä on vähän mutta ne ovat 

ytimekkäitä. Etätehtävät tukevat myös ekspertiksi valmentautumista.  

Millainen ekspertin rooli on maajoukkueen jäsenenä? 

Valmennusjärjestelmä ja polku ekspertiksi on selkeä ja johdonmukainen, ja siinä maajoukkueen 

kanssa hitsautuu hyvin yhteen. Ja mitä enemmän hitsaudut sen porukan kanssa yhteen, sitä enem-

män saat vertaistukea. Yhteistyö eksperttien välillä on merkittävää, heistä muodostuu oma joukku-

eensa vähän kuin kilpailijoista keskenään. 

Miten kilpailijan ja ekspertin välinen vuorovaikutus toimii kisan aikana?  

Ekspertti ei saa kommunikoida kilpailijan kanssa kilpailun aikana. Kilpailun ulkopuolella esimerkiksi 

iltatoimintaa ei kuitenkaan ole kielletty. Yhteys ekspertin ja kilpailijan välille pitää rakentaa jo val-

mennusjakson aikana, etenkin silloin jos tullaan eri oppilaitoksista. Jos ekspertti on eri kuin valmen-

taja, silloin aikaa on vähän ja pitää pystyä luottamaan siihen että se kilpailija osaa sen kilpailutehtä-

vän. Ja kilpailijan pitää voida luottaa siihen, että sinä eksperttinä hoidat ne hommat mitkä ekspertille 

kuuluvat. 

Yksi oleellinen pointti kilpailijan ja ekspertin välisessä vuorovaikutuksessa on myös kilpailutilanne ja 

sen jännittävyys. Ekspertin pitää olla herkkänä siinä, että milloin on aika valaa luottamusta ja milloin 

on aika sanoa ihan suoraan että nyt asiat tehdään näin, ja kilpailun jälkeen pitää tietää milloin kan-

nattaa keskustella tilanteet auki ja milloin antaa kilpailijalle tilaa. 



Maajoukkueen sisällä kilpailijat purkavat aika hyvin keskenään kilpailujen jälkeen tulleita paineita,  

samoin ekspertit. Vertaismentorointia kannattaa kyllä hyödyntää ja kysyä muilta että miten on men-

nyt, mitä ongelmia on ollut ja miten niitä on ratkottu. 

Miten muiden maiden eksperttien kanssa kommunikoiminen sujuu? Tuleeko konflikteja? 

Samanlaista se on kuin muidenkin ihmisten kanssa toimiminen, kun tulee kaikkien kanssa toimeen, 

osaa luovia ja mennä hyvällä fiiliksellä eteenpäin, niin kyllä se heijastuu ympäristöön positiivisesti. 

Jos haluaa kärjistää ja ottaa tiukan linjan niin se varmasti kärjistyy sielläkin. Sopivan leppoisa asian-

tuntijaote on tärkeä siinä, että puheella on painoarvoa. Kielitaitoa on turha korostaa liikaa, perustai-

doillakin pärjää. Toki mitä paremmin kilpailija osaa englantia, sitä paremmin hän saa infoista ym. irti 

kun niitä ei tarvitse tulkata. Kun päivän tehtävä käydään läpi, hyvällä englanninkielen taidolla kilpaili-

ja ymmärtää sen heti ja voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Huonolla englannintaidolla joutuu teke-

mään enemmän tulkintaa. 

Auttoivatko kilpailijat tiimitehtävässä toisi-

aan? 

Jos on samoja työvaiheita, esimerkiksi läpivien-

tien tekemistä, niin ne voi tehdä porukassa 

kerralla. Silloin niitä ei jokaisen tarvitse tehdä 

erikseen kolmessa eri vaiheessa. Ja kilpailun 

kuluessa pystyy suomeksi keskustelemaan, että 

kuka aloittaa missäkin ettei olla kaikki samalla 

tontilla, tavarat pysyvät järjestyksessä ja voivat 

ehkä olla yhteiskäytössäkin. Ja varsinkin kilpai-

lun loppupuolella kun joku saa tehtävän val-

miiksi, voi lähteä auttamaan toista. Eli kun on jotain sellaista, minkä kaikki osaavat tehdä, kannattaa 

ilman muuta auttaa toisia.  

Kumpi Euroskillseissä on tärkeämpi, nopeus vai laatu? 

Arviointiperusteet ovat pääsääntöisesti samat kuin Taitaja-kilpailuissa. Työturvallisuusasioita tark-

kaillaan koko ajan ja tietyt mittapisteet mitataan, yrityselämään nähden hyvinkin pikkutarkasti. Kol-

men päivän tehtävä on kyllä puristettu niin tiukaksi, että kun ensimmäistä kertaa harjoitellaan, niin 

siihen menee kuusi päivää aikaa. Kisassa ne, jotka ovat hirveän hyviä tekevät sitä rauhallisesti ja ta-

saisesti, mutta ne jotka joutuvat vähän enemmän miettimään menevät kyllä lopussa juosten. Ei siinä 

kyllä yhtään joutoaikaa kenellekään jää. 

Oliko keskustelufoorumeihin osallistuminen aktiivista eksperttien kesken? 

Ei ainakaan meidän lajissa erityisemmin. Mutta hyvä puoli siinä on se, että kun tietää että kilpailu-

tehtävä pitää olla siellä verkossa kolme kuukautta aikaisemmin, niin sen perään voi tarvittaessa läh-

teä kyselemään. Se on tärkeää myös Keski-Euroopasta tilattavien tarvikkeiden oston kannalta, ettei 

anneta muille maille turhaa tasoitusta. Tarvikelista tulee siis valmiina, ja ennakkoon annettuun teh-

tävään tulee kilpailutilanteessa 30 % muutos. Ainakin meidän kohdalla perustehtävä oli kisassa sa-

ma, mutta mitat muuttuivat. 

 

 



Onko arvioinneissa tullut ristiriitatilanteita? 

Eipä juuri. Eurooppalaisten kesken arvioinnissa käytettiin paljon joustavuutta ja arvioinneista keskus-

teltiin. Esimerkiksi automaatioasennuksessa yksi kilpailija oli kytkenyt nelipainikkeisen kytkinryhmän 

ihan oikein, mutta asentanut sen väärin päin.  Arvioinnissa luki että oikeanpuoleisesta napista verho 

nousee ylös, ja kun se ei noussut, niin osa oli sitä mieltä että nolla pistettä. Lopputulos oli kuitenkin 

se että oikein kytketty, mutta väärinpäin asennettu, niin annetaan siitä puolet maksimipisteistä.  

Miten tuomarointi sujui? 

Meidän lajissa arviointi toimi niin hyvin, että suunnilleen tunnissa saatiin arviointi valmiiksi. Meillä se 

meni niin, että arvioinnit tehtiin 2-3 hengen ryhmissä ja sitten vietiin tulokset pääekspertille, joka 

syötti ne järjestelmään. Kun arviointi oli tehty, siitä tulostettiin kilpailijakohtainen arviointi ja eksper-

tit pääsivät näkemään oman kilpailijansa arvioinnin. Silloin voi tarvittaessa ottaa kantaa, että haluaa 

keskustella esimerkiksi pistemenetyksestä. Tässä on erityisen tärkeä asia että sinulla on säännöt 

selvillä. Koska aina kun vetoat johonkin, vetoat sääntöihin. Esimerkiksi, jos näytti siltä että muiden 

maiden ekspertit puhuivat mielellään oman kilpailijansa kanssa, niin asian voi ottaa esille että vedo-

ten sääntöihin.  Siellä on määritelty, että ekspertti ei puhu oman kilpailijansa kanssa, ja niin nyt tä-

hän asiaan pitää tulla korjaus.  

Onko eksperttinä mahdollista vaikuttaa lajin kehittymiseen? 

Kilpailujen aikana ohjausryhmä kokoontuu ja käy läpi sitä, mihin suuntaan lajia halutaan kehittää, 

mutta kyllä siinä ainakin meillä oli niin kiire ja aikaa niin vähän, että siihen pitäisi oikeasti perehtyä ja 

panostaa, jos haluaisi nähdä todellisia muutoksia.  

Miten ekspertti-kokemusta voisi hyödyntää jatkossa? 

Oman ammattitaidon kehittymisen kannalta kokemus on ollut erittäin hyvä. Se kehittää ammatilli-

sesti, mutta myös kansainvälisesti ja antaa uutta näkökulmaa. Tehtävä on myös sellainen että menisi 

sellaisenaan perusopetuksessa kolmannen luokan opiskelijoiden harjoitus-, ja näyttötehtävänä. Eu-

roskills vastaa laajuudeltaan aika pitkälti Taitaja-kilpailutasoa.  

 

 

 

 

 


